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H I R D E T É S E I N K 
2013. május 19 – 26.  

 

1. Hétköznap az esti mise előtt fél 6–tól kórházkápol-
nában májusi litániát tartunk.  

2. Egyházközségi napa Remetén május 25-én szombaton 
lesz délelőtt 9 órától. Lesz főzőverseny, sorverseny, 
hittanverseny, gyerekeknek gyerekprogram, kézműves 
foglalkozás és sport. A főzéshez a húst biztosítjuk, 
akik jelezték, evőeszközt hozzunk magunkkal.  

3. Május 20-án Pünkösd hétfőn a délelőtti szentmise 
után 10 órakor a Belvárosi templomban tartja hagyomá-
nyos Pünkösdi koncertjét a Szekszárdi Kamarazenekar és 
a Szekszárdi Madrigálkórus, és a megyei zeneiskolák 
tehetséges növendékeinek közreműködésével, mindenkit 
szeretettel várunk. " Pünkösdhétfőn a Belvárosban dél-
előtt ¾9–kor és este fél 7–kor, az újvárosban reggel 
fél 8–kor lesznek a szentmisék.  

4. Pünkösdhétfőn a pécsi bazilikában Don Bosco ereklyé-
jének jelenlétben lesz 10 órakor püspöki szentmise. 
Ugyanezen a napon különféle programokkal várják az ér-
deklődőket.  

5. A Hit évében május 21-én kedden este 6 órakor a kö-
zösségi házban tart előadást Szép Attila püspöki iro-
daigazgató, a város szülötte. Utána Sudár Saroltának a 
képeiből egy kiállítás megnyitó lesz ugyan itt, A te-
remtett világ csodái címmel, végül egy kis agapé kö-
tetlen beszélgetéssel.  

6. A bonyhádi atyák szeretettel hívják és várják a 
Ladományból elszármazottakat és az érdeklődőket pün-
kösdvasárnap délután 3 órakor a ladományi Nepomuki 
Szent János templomban tartandó búcsúmisére.  

7. 2013. július 24-28. között a Rio de Janeiróban meg-
rendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozóval párhuza-
mosan országos ifjúsági találkozót szerveznek Pécsett, 
HungaRio néven. A találkozóra lehet jelentkezni az in-
terneten: www.hungario2013.hu, június 1-éig kedvezmé-
nyes, támogatott áron. A szervezők minden fiatalt sok 
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szeretettel hívnak és várnak. Kérjük a kedves híveket, 
hogy buzdítsák 16-35 év közötti gyerekeiket, unokáikat 
a pécsi HungaRión való részvételre! 

8. A múlt héten megjelent a Családunk, még vihető a 
kisasztalkáról.  

9. Dallos Tamás diakónusunk papszentelésére június 22-
én szombaton kerül sor a pécsi bazilikában. Szeretnénk 
busszal menni, aki szeretne csatlakozni, jelentkezzen 
a sekrestyében, vagy Borbásné Margitkánál. Az útikölt-
ség 1.000,- Ft, a ministránsoknak és szolgáló lányok-
nak ingyenes.  

10. Egyházmegyei ministránsborba lehet jelentkezni, mi-
nél hamarabb. Kővágószőlősön lesz július 14–20 között. 
Bővebb információ a sekrestyében kapható.  

11. Egyházmegyei lánytáborba is lehet jelentkezni, akik 
betöltötték a 3 osztályt. Magyarhertelenden lesz aug. 
4-10-ig. Bővebb információ szintén a sekrestyében, 
vagy Laci atyánál.  

12. Május 21-én, kedden este 10 órától szerda reggel 7 
óráig az Újvárosi Templomban csendes Szentségimádás 
lesz Kirsch János halálának előestéjén. A főajtó lesz 
nyitva. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének 
akár egy rövid időre is virrasztani az Újvárosi temp-
lomban.  

Kirsch Jánosért 1 éves évfordulós szentmise május 22-
én, szerdán este 6 órakor lesz a Kórház Kápolnában, és 
május 26-án, vasárnap Újvárosban 10.00 órától.  

Bacsmai László 
Plébános 


